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L’únic setmanari del Barcelonès Nord

14 anys

TIANA pàg 16

Un documental explica
la història del poble
a través dels veïns

SANTA COLOMA pàg 12

Presenten les activitats de
l’any de la Ciutat Gegantera

MONTGAT pàg 16

Publiquen un receptari
sobre la gastronomia local

Més denúncies per agressions
sexuals commouen Badalona

Els Mossos investiguen tres violacions més al Màgic i detenen un guia del Museu per agredir quatre menors pàg 10

GUERRA CIVIL pàg 3

Un nou llibre documenta
els danys dels bombardejos
que va patir Santa Coloma

BÀSQUET pàg 18
Nuria Barrientos, exjugadora
del Draft Gramenet: “No em
genero mai expectatives”

La platja del Litoral de Sant Adrià
reobrirà a finals de juliol pàg 14

S’ha fet esperar
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El 13 de març de 1937 és l’inici
d’unes històries tràgiques a l’an-
tiga Gramenet del Besòs, l’actu-
al Santa Coloma.  Espanya es tro-
bava en plena Guerra Civil i
s’havia convertit en un territori
ideal perquè grans potències eu-
ropees com Itàlia i Alemanya fes-
sin proves amb material bèl·lic
que, més tard, farien servir a la
Segona Guerra Mundial.

I que hi té a veure Gramenet
del Besòs amb aquests atacs? La
teoria i els documents històrics
anteriors a aquesta data recollits
al llibre Gramenet del Besòs
sota les bombes deien que res.
Aquest municipi, com molts al-
tres, no formava part dels bom-

bardeigs estratègics de l’aviació
italiana. La intenció inicial d’a-
quell dia era atacar la central
elèctrica de Sant Adrià, conegu-
da ara com les Tres Xemeneies,
i l’aeròdrom de Sabadell. 

Un cop assolit l’objectiu, tot
apunta que un d’aquests avions
tornava a la base amb bombes
que no havia tirat. A risc de no te-
nir combustible suficient per
tornar per l’excés de pes, va dei-
xar anar les bombes sobre la po-
blació civil de Santa Coloma po-
sant fi a la vida d’un matrimoni. 

Aquest relat és sobre el pri-
mer dels cinc bombardejos, ex-
plicats amb documents i noms
propis al llibre impulsat pel Mu-
seu Torre Balldovina i la regi-
doria de Memòria Històrica de
Santa Coloma. Els historiadors
José Luis Muñoz, David Torres
i Víctor Giner documenten com

aquest territori que no havia de
ser atacat va acabar patint els
efectes de la guerra i la reacció de
la població i les administracions. 

En aquests cinc bombarde-
jos,  que  segons Muñoz, “ els ita-
lians van fer amb molt mala
llet”, van morir 15 persones i di-

verses van quedar ferides. Uns
assassinats que van consternar
la població i que van obligar les
institucions de l’època a prepa-
rar-se per aquella nova realitat.
Aquell any es va crear la Junta de
Defensa Passiva, que coordina-

va sistemes d’alarma, de rescat
i sanitaris. També  les brigades
i vuit punts per atendre ferits, ja
que els centres sanitaris  no es-
taven prou preparats. 

En aquell moment  van cons-
truir-se una gran quantitat de re-
fugis antiaeris, tant públics com
privats. Segons la documentació
recollida al llibre, els privats són
més de la meitat del total i els
historiadors consideren que en-
cara en queden per descobrir. De
fet, els  autors expliquen que han
comprovat com elaborar aques-
ta publicació els ha permès am-
pliar la informació que hi havia.

“El bo de fer un llibre com
aquest, que no és el primer de la
Guerra Civil al territori, és que
treus un munt de coses a la llum.
Als arxius hi ha informació es-
perant que algú la trobi i la tre-
balli. I això ha passat en aquest lli-

bre”, explicava Muñoz durant la
presentació del llibre a la biblio-
teca del Bon Pastor de Barcelona.

Tant és així que una part
destacada de la investigació han
estat els testimonis orals, que
han ajudat especialment a loca-
litzar refugis no documentats.

“Alguns eren forats a soter-
ranis o a cellers. Les entrevistes
orals a persones que han viscut
la guerra han permès docu-
mentar-ne alguns i representen
una part important”, assegura-
va David Torres.

Una obra que els autors as-
seguren que pot “caducar” aviat.
Es tracta, diuen, d’una temàtica
amb molta informació i dona per
més publicacions. Només in-
vestigar per aquest llibre ja els ha
aportat nous documents que,
per temps, no han pogut in-
cloure en la publicació. 

Bombes encaramés cruels
» Gramenet del Besòs va ser bombardejada durant la Guerra Civil tot i no ser un dels objectius

» Un nou llibre documenta els danys dels cinc bombardejos i les reaccions de la població de l’època

“Els italians van tenir
molt mala llet fent
aquests bombardeigs 
a Gramenet del Besòs”

Mapa dels cinc bombardeigs a Gramenet del Besòs i dos dels autors, David Torres i José Luis Muñoz durant la presentació del llibre a Bon Pastor. Fotos: Gramenet del Besòs sota les bombes i Línia Nord

Rubén Hidalgo
SANTA COLOMA
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NLes millors
perles

Perdre 400 seguidors de cop i rebre una allau de comentaris
negatius a Instagram: és la conseqüència de publicar

contingut en català a la xarxa per primera vegada. Li ha passat a
Edu González (@bravasbarcelona), que sempre parla en castellà.

La mare de Satanàs. Aquest és el nom de l’explosiu quehauria pogut fabricar l’home de Montmajor (el
Berguedà) que va ser detingut per la Guàrdia Civil en
trobar-li uns 500 quilos de material explosiu, segons el 324.

Operar-se el nas per tenir fills amb nassos ben macos. És
l’absurda idea d’una tiktoker que va compartir un vídeo

després de sotmetre’s a una rinoplàstia amb aquest objectiu:
tenir una descendència digna de revista. Qui li explica?

Una empresa ha comprat tot un poble de Gal·les i n’ha
apujat els lloguers desmesuradament, segons la BBC.

Els habitants d’Aberllefenni, una petita localitat minera,
s’han rebel·lat contra la nova propietat i no pensen marxar.

LA FOTOTwitter (@KingsLeague)

Aire fresc

Viatjant amb bus pels carrers de Badalona, vi-
sualitzem defectes i virtuts de la ciutat. Potser
més defectes quan és fosc, com el de la il·lu-
minació urbana, lluny de l’objectiu d’una ciu-

tat intel·ligent. Les ciutats han de tenir una precisa iden-
titat nocturna, intrínsecament lligada a la qualitat de l’en-
llumenat públic i a les instal·lacions lluminoses artístiques
capaces de ressaltar carrers, places, edificis i monuments.

El poder de la llum a la nit urbana és molt fort. Pot
augmentar el nivell i la reputació de la ciutat, així com
atraure nous visitants i millorar la indústria turística,
ara que l’Ajuntament hi aposta. Pot implementar les ac-
tivitats i l’oci nocturn de la ciutat i sobretot augmentar
el sentiment de pertinença al lloc. A més, pot millorar
la seguretat pública i accentuar les tradicions, la histò-
ria i la cultura.

Per tot plegat, sembla clar que la correcta il·luminació
urbana juga un paper fonamental, no només en la re-
ducció del consum energètic i els costos associats, sinó
també en la millora i valorització de la imatge de la ciu-
tat. El passeig en bus nocturn no aixeca els ànims.

Amb tota sinceritat, el nou consistori ha de tenir en-

tre les seves prioritats una correcta planificació de l’en-
llumenat urbà, cosa que ha de comportar, doncs, un
“embelliment de la ciutat” que, automàticament, tam-
bé ajudarà a una millora de la qualitat de vida dels ba-
dalonins, així com dels nivells de seguretat i benestar,
ara en boca de tots.

La possibilitat d’implicar la ciutadania, permetent-
li opinar sobre un projecte d’enllumenat urbà, és un ele-
ment interessant a considerar. La inclusió en el projec-
te d’enllumenat urbà pot, de fet, afavorir la trobada i l’in-
tercanvi d’idees per a una reflexió sobre la importància
de la il·luminació de Badalona. Perquè no es tracta no-
més de qüestions tècniques amb les quals l’Ajuntament
ja treballa (reducció del consum d’energia i costos rela-

cionats, major eficiència energètica i reducció de l’im-
pacte ambiental), sinó també d’estètica i racionalitat.

Segons dades estadístiques derivades d’una ciutat in-
tel·ligent, hi ha d’haver un fanal per a l’enllumenat públic
per cada sis habitants. Això significa gairebé uns 37.000
fanals o punts de llum a tot Badalona. No sé pas quants
en tenim, realment. Però és visible dalt d’una tusaque Ba-
dalona ofereix tal varietat de fanals –ancorats a terra o a
les parets de les cases, amb llum blanca o groga– que fan
un mostrari considerable i lamentable.

És una necessitat imperiosa batallar per una il·lu-
minació ciutadana d’avantguarda, subratllant la im-
portància d’utilitzar tecnologies destinades a l’estalvi en-
ergètic i a l’augment del rendiment d’eficiència ener-
gètica, així com la durada i fiabilitat dels sistemes. Do-
nem personalitat lumínica a Badalona essent alhora in-
novadors, amb fanals intel·ligents sensoritzats, capaços
de reduir un 20% la intensitat de la llum a la calçada en
absència de cotxes, bicicletes o vianants. O en contra-
posició, a augmentar la intensitat en presència de ve-
hicles amb un estalvi energètic important. No és cap in-
vent. El sistema existeix i està estès.

El poder de la llum a la nit urbana
és molt fort: pot augmentar el 
nivell i la reputació de la ciutat
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Ens falta identitat lumínica nocturna
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Línia Nord no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Els Mossos d’Esquadra investiguen dues
violacions grupals més al Màgic Badalona1

2 No tots són iguals

El preu de la ciutat

Rufián anuncia que assumirà les competències
de seguretat de Santa Coloma si és alcalde

Detingut un guia del Museu de Badalona 
per agredir sexualment a quatre nenes

El + llegit línianord.cat

3

4

5

Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

@JuntsXCat: President @KRLS: “Vull agrair
a la @ClaraPonsati que hagi pres aquesta
decisió amb l’exili i no d’esquena a l’exili,
en un acte de confrontació intel·ligent”.

@Sainzdeaja: Ferran Bel, president de la
Comissió d’Investigació sobre l’Operació Ca-
talunya. “No és una comissió per decidir les
implicacions judicials, ho faran els tribunals”.

#OperacióCatalunya

@liniaxarxa: 111 passatgers de l’AVE,
atrapats en túnel a Sants. Els @BCN_Bom-
bers evacuen els viatgers per una de les
sortides d’emergència.

#AVEAvariat #TornaPonsatí

Safata d’entrada

Hi va haver un temps en
què visitar quioscos era
saludar vells amics, eren

llocs de socialització. Allí es ge-
neraven nodes, autèntics oasis de
color verd formant part de la
convivència. A les seves parets
s’estenia, amb pinces de la roba,
la lectura; d’unes cordes penja-
ven diaris, revistes, contes de fa-
des, còmics de superherois, fu-
lletons, fascicles, novel·les del far
west, d’espionatge, de terror o
d’aventures, cromos de futbol,
mots encreuats, passatemps...

El quiosc forma part de la
memòria del poble, ha estat la lli-
breria de la gent obrera, com es-
crivia Pérez Andújar. Al seu
ADN hi ha la xapa dels carrers,
les furgonetes de repartiment,
gestos d’una biodiversitat urba-
na de veïnats, de molta gent pe-
tita fent coses grans. Des de les
seves talaies s’albiraven dones i

Quioscs per a l’esperança
per Francesc Reina

homes convertint un descam-
pat en un ambulatori, modes-
tos comerciants, mestres d’es-
cola, metal·lúrgics, escom-
briaires reclamant els seus
drets mentre alçaven l’entrepà
o el puny perquè avui no s’o-
blidin els paisatges.

Ja en queden pocs, d’a-
quests llocs entranyables, però
uns quants resisteixen. Són
gent del barri, de vegades la
quiosquera va a les cases i
porta encàrrecs a velles amb
mals de l’edat. Alguns es van
reinventar venent ronyone-
res i cendrers, van penjar pa-
raigües, gorres, motxilles, car-
teres i bateries per a mòbils.

Alternen la venda de cigarrets
individuals per a xicots sense
diners o per a qui vol deixar de
fumar, amb alguna revista de
moda o decoració. Altres se-
gueixen posant pedres a llibres
de segona mà que conjuguen
amb vinils de tapes fetes mal-
bé; potser aviat vendran be-
gudes, entrades per al teatre o
bitllets per al transport...

Són punts de trobada on la
gent encara se saluda. Entre les
seves estructures de ferro i
pols, sobreviuen com poden al
costat d’altres invents com el
dels cupons, i fins i tot aquells
de plantes i flors. Tots ells,
quioscs per a l’esperança.
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Els semàfors

El Museu Torre Balldovina, amb
el suport de la regidoria de

Memòria Històrica, ha impulsat
el llibre Gramenet del Besòs sota

les bombes. Els seus autors
relaten els cinc bombardejos
que va patir l’actual Santa

Coloma durant la Guerra Civil.
pàgina 3Torre Balldovina

L’Ajuntament de Badalona 
ha presentat l’avantprojecte
d’un nou complex esportiu 

als terrenys de l’antiga fàbrica
Focus, que inclourà una piscina
olímpica. El projecte està previst
per al 2026 i té un pressupost 

de 22 milions d’euros.
pàgina 8Aj. de Badalona

Una trentena de veïns de Tiana
han explicat la història del poble
a través d’entrevistes amb la in-
tenció de preservar la memòria
oral del municipi. Els testimonis
dels tianencs es conservaran
sencers a l’Arxiu Municipal 
i a la Biblioteca Can Baratau.

pàgina 16Aj. de Tiana
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La clau

Encara que aquesta paraula, encunyada el
1968 pel psiquiatre nord-americà Robert
Butler i utilitzada per definir i visibilitzar la dis-
criminació que pateixen les persones d’edat

avançada, no l’he trobat a cap diccionari, és un terme
molt utilitzat actualment, ja que es refereix als este-
reotips, prejudicis i discriminacions contra les perso-
nes grans, la qual cosa afecta de forma negativa la sa-
lut d’aquest col·lectiu.

La crisi del coronavirus ha tingut una forta reper-
cussió en les persones grans. L’elevat nombre de
morts és impactant: 35.174 persones han mort per la
covid a les residències, un 30% del total de morts a l’Es-
tat espanyol. 

Si bé són moltes les denúncies presentades i és for-
ta la demanada d’una investigació sobre el que va pas-
sar a la majoria de residències, especialment a les pri-
vades concertades, encara pendent de resposta, tothom
sap que es van vulnerar la dignitat i els drets de les per-
sones grans internades en aquests centres assistencials
a causa del tracte vexatori i de la manca d’atenció que
van rebre la majoria, possiblement per falta de personal
qualificat i de directrius de les autoritats.

És cert que el paradigma més conegut ha estat el de
la Comunitat de Madrid. No és d’estranyar, si tenim en
compte el menyspreu i l’abandonament dels serveis pú-
blics per part de l’estrafolària presidenta Isabel Díaz
Ayuso (PP), molt interessada i preocupada per enfor-
tir els serveis privats amb diners públics. 

La pandèmia ha posat en evidència i d’actualitat l’e-
datisme existent, i ens interpel·la sobre un aspecte molt
important: el valor que donem a la vellesa en la nos-
tra societat, tenint en compte que no és un col·lectiu ho-
mogeni, fràgil o depenent, encara que hi hagi qui el con-
sideri així.

Una coneguda escriptora afirma que si anomenem
avis les persones grans les estem despersonalitzant, ja
que les estem uniformitzant. Totes les persones tenim
un nom, i és així, amb el nostre nom, com se’ns ha d’a-
nomenar.

Espanya se situa entre els cinc països més longeus
del món. Una de cada cinc persones té més de 65 anys,
i el 3,5% tenen més de 85 anys. El 2021, l’esperança de

vida a Espanya va ser de 83,1 anys: 85,8 anys per a les
dones i 80,2 anys per als homes, i la tendència ascen-
dent és clara. 

Fa 30 anys, el 1991, l’esperança de vida de les do-
nes espanyoles era de 80,5 anys i la dels homes de 75,5
anys. Aquests cinc anys guanyats a la vida són, prin-
cipalment, anys amb bona salut. S’ha endarrerit l’edat
d’inici de discapacitat i vivim menys anys en situacions
de dependència.

Segons dades de l’INE, el 19% de la població espa-
nyola té 65 anys o més. Això són una mica més de nou
milions de persones, de les quals més de cinc milions
són dones i només quatre són homes.  

Actualment, tractem les persones grans en funció
de la seva edat i a partir d’aquí ens relacionem amb
elles, i en la majoria dels casos ho fem amb una acti-
tud paternalista.

Encara que l’edat només és una dada, com diria Yo-
landa Díaz, ministra de Treball i Economia Social i vi-
cepresidenta segona del govern central, aquesta dis-
criminació i menyspreu afecta més les dones, sobretot
perquè elles són més longeves. 

Mentre que els homes maduren, les dones enve-
lleixen. Quin disbarat!

Per això hem d’aprendre a respectar la diversitat i
la llibertat de tots i cada un dels grups de població, ja
que està comprovat que la discriminació per motius d’e-
dat té conseqüències greus per a la salut, el benestar i
els drets humans de totes les persones.

Hem de valorar com un dels assoliments més im-
portants de la nostra societat la possibilitat de viure més
temps. Una vida llarga ha de ser considerada un recurs
valuós del qual totes les persones ens podem benefi-
ciar i gaudir.

Per aconseguir-ho, cal donar valor a la vellesa, er-
radicant l’edatisme i els estereotips que homogeneïtzen
i discriminen les persones grans, i potenciar un bon
envelliment, amb bones condicions de vida i de salut
i garantint la inclusió i la participació social, així com
unes bones cures i uns tractes dignes fins al final de
les nostres vides. Tot això ha de ser una responsabi-
litat de tothom per garantir i respectar el dret a viure
amb dignitat.

Hem d'aprendre a
respectar la diversitat i la
llibertat de tots i cada un
dels grups de població, 
ja que està comprovat 
que la discriminació 
per motius d'edat 

té conseqüències greus
per a la salut, el benestar 

i els drets humans 
de totes les persones

“

“
per Pedro Jesús Fernández

L’edatisme
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@manolileonsegur: Gestmusic diu que
Eufòria és un plagi d’OT. Veranda i TV3 es
defensen dient que són dos programes
del mateix gènere amb formats diferents.

@neustomas: Liberan a un hombre en
Barcelona obligado a vivir en un sótano y
a trabajar más de 15 horas en una cocina
clandestina.

@ganyet: Apple anuncia el nou mòbil groc
a Barcelona [dient Sol, solet]. La importància
de localitzar el contingut (adaptar-lo a la cul-
tura destí) i no de fer-ne només la traducció.

Flaixos



7 | 

línianord.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 30 de març del 2023



línianord.cat 30 de març del 2023

Badalona

| 8

ELECCIONS4David Torrents
presentava aquest dimecres la
seva candidatura per les elec-
cions municipals del 28 de maig
a Badalona i ho feia davant d’un
teatre del Círcol ple.

A l’acte va estar acompany-
at d’algunes cares conegudes
de Junts per Catalunya, com
l’expresidenta del Parlament,
Laura Borràs, i l’exconseller
d’Interior Miquel Sàmper.

Torrents ja 
és oficialment
candidat de Junts

ELECCIONS4El PSC de Badalo-
na presentava divendres passat
la seva llista definitiva per les
eleccions municipals del 28 de
maig . La principal novetat és
Rocío Mateos, la presidenta de la
Federació de dones de la ciutat,
que anirà de número 4 de la llis-
ta com a independent. Al docu-
ment també destaca l’absència
de Jordi Subirana, l’actual regi-
dor d’espais públics.

Rocío Mateos,
número 4 del PSC
per a les eleccions

POLÍTICA4Els candidats d’ERC
a l’alcaldia de Badalona, Santa
Coloma i Sant Adrià es reunien
dilluns per parlar sobre els pro-
jectes comuns i de cada munici-
pi.  Alex Montornès, Gabriel
Rufián i Rubèn Arenas compar-
tien els reptes del territori jun-
tament amb la diputada Ana
Balsera. Entre ells destacaven la
seguretat, l’habitatge, la inte-
gració territorial i la mobilitat.

Candidats d’ERC
al Barcelonès
Nord es reuneixen

POLÈMICA4L’alcaldable del
PP, Xavier García Albiol, anirà
a judici per un delicte lleu de le-
sions contra la coordinadora
d’esports, Ester Martínez, que
s’hauria produït durant la pre-
sentació del CF Sistrells el pas-
sat mes de novembre. Albiol ha
qualificat la denúncia de “pràc-
tica mafiosa” i assegura que té
fotografies i testimonis per de-
mostrar la seva innocència.

Albiol, a judici 
per delicte lleu 
de lesions

EQUIPAMENTS4L’alcalde de Ba-
dalona, Rubén Guijarro, pre-
sentava aquest dimecres l’a-
vantprojecte d’un nou complex
esportiu que es farà als terrenys
de l’antiga fàbrica Focus, al bar-
ri de Bufalà. Guijarro va explicar
el projecte a diverses entitats
esportives de la ciutat al Centre
Cultural el Carme, on també van
assistir representants del món de
l’esport com el nou president de
la Federació Catalana de Natació,
Ramon Bosch.

Posteriorment, l’alcalde va
publicar a les seves xarxes socials
un primer disseny d’aquesta ins-
tal·lació. Una proposta de 13.745
metres quadrats que inclourà
una piscina olímpica, zones ter-
mals, vuit pistes de pàdel, gim-
nàs, sala de fitness, una àrea ex-
terior per córrer, solàrium i apar-
cament soterrani amb 153 places.

Amb un disseny inspirat en el
flux de l’aigua i en la natura, el
complex es dividirà en dos edi-
ficis accessibles que es connec-
taran amb un carrer per via-
nants. Pel que fa a la il·lumina-

ció, la instal·lació està pensada
per aprofitar la llum natural i
adaptar-se horaris i condicions
atmosfèriques diferents. Per l’ai-
gua i l’aire es pretén instal·lar un
sistema de gestió que permetrà
reduir la despesa energètica i de
manteniment. 

Un primer pas, deia Guijarro,
perquè les actuacions comencin
l’any 2025 i el complex esportiu

estigui enllestit el 2026. “Aquest
és un projecte ambiciós i de fu-
tur que donarà resposta a les ne-
cessitats esportives i d’oci de
tota la ciutadania, potenciarà la
imatge de la ciutat i podrà acollir
competicions del més alt nivell”,
afegia. El projecte té un pressu-
post de 22,5 milions d’euros, 12
d’ells aprovats pel govern muni-
cipal el juny passat. 

Imatge de l’avantprojecte del complex esportiu Focus. Foto: Ajuntament

L’antiga fàbrica Focus acollirà un
gran complex esportiu el 2026 

Eleccions | Acord entre Guanyem i EUiA
Guanyem Badalona i Esquerra Unida i Alternativa anunciaven aquest
dimecres un acord polític per a les eleccions. Badalona és un dels pocs

municipis catalans on EUiA suma forces amb un partit que no sigui ERC. 
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VIOLÈNCIA SEXUAL4Els Mos-
sos d’Esquadra  investiguen tres
violacions més a menors que
s’haurien produït als lavabos
del Centre Comercial Màgic Ba-
dalona. Aquest dimecres el Co-
mitè de Mares contra la violèn-
cia sexual a Badalona, l’organit-
zació feminista Lliures i Com-
batives i el Sindicat d’Estudiants
convocaven una roda de prem-
sa per traslladar el patiment de
les víctimes de violacions i agres-
sions sexuals a Badalona.

La part central de la compa-
reixença va ser el testimoni de la
mare d’una de les víctimes que
hauria patit una violació a l’agost.
Va denunciar que un grup de 10
joves haurien obligat la seva filla,
de 16 anys en el moment dels fets,
a anar als lavabos, on dos d’ells,
amb un tercer present, l’haurien
agredit sexualment. La noia va po-
der escapar corrents. 

“No ha estat fàcil convocar la
roda de premsa, però és l’única
manera  que ens facin cas i que
deixin de maltractar-nos i de po-
sar en dubte quan una dona fa el
pas de denunciar una agressió o
maltractament”, expressava Te-
resa Prados, la mare de la víctima.

LES AUTORITATS “NO AJUDEN”
En la seva intervenció, explicava
que la seguretat del Màgic no va
fer cas a la noia quan va demanar
ajuda i que, posteriorment,  ni
Mossos, ni l’atenció psicològica pú-
blica han ajudat la menor. A més,
deia, els Mossos han qüestionat la
veracitat dels fets i van obligar-la
a identificar possibles autors que
no eren els agressors “per no tirar
per terra la feina d’investigació”.

“La meva filla està abandona-
da. Ha paralitzat la seva vida  i les
seves classes perquè no és capaç
d’anar-hi. L’han enfonsat.  Em diu
que necessita ajuda i ningú li ofe-
reix”, assegurava Prados.

EXIGEIXEN DIMISSIONS
La mare de la víctima demanava
la dimissió  de la direcció del Mà-
gic, de qui porta la  investigació
dels Mossos i el trencament del
contracte amb l’empresa de se-
guretat.  Finalment, exigia una dis-
culpa pública de l’Ajuntament i
que es posin mitjans a disposició
de les víctimes. Les entitats im-
plicades també han convocat una
manifestació el 29 d’abril que farà
un recorregut des de la plaça de la
Vila fins al centre comercial. 

L’alcalde Rubén Guijarro de-
manava disculpes públicament
ahir a la família afectada per ha-
ver-se sentit desatesa. També va
confirmar que els Mossos han
identificat els presumptes agres-
sors. De fet, la mare de la víctima
assegurava que la seva filla ha
identificat un dels agressors i que
coincideix amb l’acusat de violar
una nena d’11 anys al mateix lloc. 

Guijarro també anunciava di-
marts que es preveu un patrullat-
ge policial a l’interior i exterior del
centre comercial. 

DETINGUT UN GUIA DEL MUSEU
D’altra banda, un guia del Museu
de Badalona ha estat detingut per
haver fet tocaments a quatre ne-
nes, alumnes d’una escola d’A-
renys, mentre feien una visita a
les instal·lacions.

Els fets i la detenció es van
produir aquest dimarts i ahir ho
avançava La Vanguardia. Un
cop les afectades i les seves fa-
mílies van informar els Mossos
d’Esquadra, agents del Maresme
es van desplaçar fins a Badalona
per detenir el treballador. Des de

la direcció del Museu han expli-
cat que el detingut no forma part
del seu personal, sinó que es
tracta d’un treballador extern de
l’empresa que va guanyar la lici-
tació per fer les visites.

L’Ajuntament ha difós un co-
municat on el Museu de Badalo-
na assegura que “condemna
aquestes presumptes agressions
sexuals” i que, al mateix temps, es
posa “al costat de la comunitat
educativa, les víctimes, les famí-
lies i l’entorn més pròxim per a tot
el que necessitin”.

Un cas rere l’altre
» Els Mossos investiguen tres violacions més que s’haurien produït als lavabos del Màgic  

» També s’ha detingut un guia del Museu de Badalona per agressió sexual a quatre menors

Imatge de la roda de premsa a la porta del centre comercial Màgic. Foto: Línia Nord
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Rufián vol liderar la seguretat
de la ciutat si és alcalde

ELECCIONS4El candidat d’Es-
querra a l’alcaldia de Santa Colo-
ma, Gabriel Rufián, anunciava
aquest diumenge les mesures de
seguretat del programa d’ERC a
la ciutat. Ho feia en companyia del
conseller d’Interior Joan Ignasi
Elena, que va assistir a l’acte ce-
lebrat davant del Col·legi les Neus,
escola on es va formar Elena.

El primer pas en matèria de
seguretat de Rufián, en cas de ser

alcalde, seria assumir les com-
petències d’aquest àmbit. A més,
anunciava acordar amb Inte-
rior una millora de la coordina-
ció entre Guàrdia Urbana i Mos-
sos. Rufián també comunicava
tres propostes: millorar la il·lu-
minació a la via pública, aug-
mentar en 40 els agents de la po-
licia local i un transport públic
que garanteixi la seguretat de les
dones per tornar a casa de nit.

El PSC registrarà una moció
per reprovar Campuzano

RESIDÈNCIA4El PSC anuncia-
va diumenge passat que també
registrarà una moció perquè el
Parlament reprovi el conseller de
Drets Socials, Carles Campuza-
no, pel cas de la residència de
Santa Coloma de Gramenet. 

Se suma, així, a Junts, que ja
ho va fer dijous passat argu-
mentant que Campuzano  va
"anunciar en un acte electoral de
partit actuacions del Departa-
ment de Drets Social”. Un fet

molt criticat per totes les for-
macions polítiques perquè, as-
seguren, condiciona la cons-
trucció d’un equipament públic
a un resultat electroral.

En la mateixa línia, el PSC ha
afirmat que “no es poden fer ser-
vir les institucions ni el càrrec de
conseller per prometre noves
residències en actes de partit”.
Un anunci que Rufián i Campu-
zano feien durant un acte a San-
ta Coloma el passat 13 de març.

Estudis | Noves beques per a Batxillerat i FP
L’Ajuntament posarà en marxa per al curs vinent una línia de beques

adreçades a l’alumnat que cursi Batxillerat i Formació Professional i que no
hagi rebut cap ajut estatal. L’alcaldessa Parlon ho va anunciar divendres.

CULTURA4En només un mes
Santa Coloma serà proclamada
Ciutat Gegantera 2023. Per això,
ahir es presentava el programa
d’activitats i el cartell de l’esde-
veniment, en un acte als jardins
de Can Roig i Torres que comp-
tava amb la participació de l’al-
caldessa, Núria Parlon, la tinen-
ta d’alcaldessa, Petry Jiménez, i
representants de la Colla de Ge-
gants i Capgrossos de la ciutat.

Cercaviles, concerts, espec-
tacles, una fira gegantera, una
exposició o un vermut seran al-
guns dels actes més destacats del
programa, que se celebrarà du-
rant els dies 5, 6, i 7 de maig.
Unes jornades al llarg de les
quals visitaran Santa Coloma
una seixantena de colles gegan-
teres de tot l’Estat, que seran
protagonistes de les plantades
que estan previstes per al dia 7,
quan es farà la proclamació ofi-
cial de Ciutat Gegantera.

Entre les colles de més re-
nom hi haurà la dels gegants de
Maó i la dels gigantillos i les gi-
gantones de Burgos. Però, d’al-

tra banda, també visitaran la
ciutat els Gegants de Catalu-
nya, en Treball i la Cultura, que
s'instal·laran a Santa Coloma
durant una temporada. I és que
aquest reconeixement, amb el
qual  la ciutat rellevarà Sant Boi
de Llobregat, que va ser la Ciu-
tat Gegantera del 2022, suposa
l’organització d’actes i activitats

culturals durant tot un any, fins
que Santa Coloma passi el relleu
a un altre municipi.

Segons informen des de l’A-
juntament, en les pròximes set-
manes s'aniran donant més de-
talls de la programació anual i
també de la del primer cap de
setmana de maig, que inclourà
encara més propostes.

Presentació del programa i el cartell. Foto: Ajuntament

Santa Coloma ja viu què 
vol dir ser Ciutat Gegantera
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El president de Tersa, citat 
a declarar per contaminació

MEDI AMBIENT4Un jutjat de
Badalona ha citat a declarar com
a investigat a Eloi Badia,  regidor
de Barcelona i president de l’em-
presa pública Tersa. El motiu és
un delicte ecològic per la pre-
sumpta emissió de partícules
contaminants de la planta de
tractament de residus urbans
de Sant Adrià de Besòs. 

Segons avançava El Periódi-
co, el regidor, que ja estava in-
vestigat, haurà de comparèixer al
jutjat l’11 d’abril, juntament amb
el cap d’explotació d’aquesta
companyia, també investigat.

Després que Fiscalia denuncies la
situació l’any passat, el jutge va
sol·licitar a la Generalitat dades
d’emissió de contaminants des
del 2017 i un informe tècnic.
Ara, amb el resultat d’aquestes di-
ligències,  ha citat els investigats.

A més, un informe encarregat
al Seprona conclou que  els dos
“haurien estat fent i/o tolerant
conscientment” un seguit de
pràctiques “contràries a la nor-
mativa ambiental aplicable”. La
investigació va arrencar el 2018
per una denúncia de l’entitat
veïnal Airenet per irregularitats.

DESCONTAMINACIÓ4La platja
del Litoral, que fa dos anys que
està tancada al públic per pre-
sència de materials contami-
nants, reobrirà a finals de juliol.
Els treballs de descontaminació
començaran a l’abril després que
l’Agència de Residus de Catalu-
nya hagi aprovat el projecte del
Ministeri de Transició Ecològica
per fer la descontaminació. 

Ho confirmava aquest di-
lluns l’alcaldessa de Sant Adrià,
Filo Cañete, a  les xarxes socials.
“Ens han comunicat que a l’abril,
possiblement després de set-
mana santa, començaran les ob-
res. Ara estan fent els detalls de
la logística de les obres i tot
apunta que a finals de juliol ja
tindrem oberta la platja”, expli-
cava Cañete.

L’alcaldessa ha celebrat que
per fi hagi arribat l’acord entre
les parts per iniciar aquest pro-
jecte.  Cañete assegurava que in-
tentaran reduir el temps de la
descontaminació. Tot  i això,
l’Ajuntament habilitarà, com en
els últims dos anys, un bus llan-

çadora per què els ciutadans de
Sant Adrià puguin desplaçar-
se fins a la platja del Fòrum.

DOS ANYS SENSE PLATJA
El maig de l’any 2021 l’Ajunta-
ment tancava de forma cautelar
la platja per presència de ma-
terials contaminants. Tot i que
el 2020 un estudi descartava
que el sòl fos perillós per a la sa-

lut, el document advertia que
aquest estat podria canviar amb
“moviments de terra o  fenò-
mens atmosfèrics”.  

Després de diversos tempo-
rals i les primeres actuacions per
la instal·lació dels cables sub-
marins de fibra òptica a la plat-
ja, el consistori encarregava un
altre estudi que confirmava el
risc de la zona.

La platja està tancada des de maig de 2021. Foto: Arxiu

La platja del Litoral reobrirà 
finalment a finals de juliol

Imatge exterior de la planta de residus Tersa. Foto: Blanca Blay/ACN

Equipaments | Núria Marín visita Sant Adrià
La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, visitava aquest
dilluns les obres de rehabilitació del Casal Dalt de La Vila i la Masia Can

Rigalt de Sant Adrià, accions amb finançament de la Diputació. 
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HISTÒRIA4Una trentena de
veïns de Tiana han explicat la
història del poble a través d’en-
trevistes amb la intenció de
preservar la memòria oral del
municipi. Aquests testimonis
formaran part d’un documental
i la seva primera part, anome-
nada Tiana, segle XX. Del camp
a la fàbrica s’estrenarà dissab-
te a la sala Albèniz. 

Els protagonistes han ex-
plicat davant de càmera totes
aquelles vivències que no es
recullen en els documents his-
tòrics, com la vida quotidiana de
la gent, quins eren els seus ofi-
cis o quines festes se celebraven,
entre d’altres. Per complir l’ob-
jectiu del projecte, que és pre-
servar aquesta informació, les
entrevistes es conservaran sen-
ceres a l’Arxiu Municipal i a la
Biblioteca Can Baratau.

Les persones entrevistades
representen diferents realitats.
Alguns  han nascut al municipi,
d’altres venien a estiuejar o van
formar part del moviment mi-
gratori dels anys 50 i 60 i van

instal·lar-se a Tiana. El docu-
mental explica diferents realitats.

Un exemple és la història de
l’home més gran del poble, en
Joan Planas, que té 100 anys.
També el relat d’extreballadors
de l’Ajuntament per explicar
com eren els alcaldes o les filles
del Frasquito, antic fotògraf de
Tiana. Una iniciativa que també

recull històries personals com la
de la Magdalena, coneguda com
a planxadora per la labor que va
fer durant molts anys. Ella va ve-
nir a buscar feina i va casar-se i
quedar-se a viure a Tiana.

L’aportació del periodista
Enric Canals sobre els fets his-
tòrics ha permès tenir una visió
des de diferents punts de vista.

Gravació d’una de les entrevistes del documental. Foto: Ajuntament

La història de Tiana, explicada
per veïns a un documental

Fe d’errades |Notícia sobre Can Reon de Tiana
En l’edició de dijous passat de Línia Nord, el titular de la notícia sobre Can Reon deia 

‘La graderia de l’auditori de Can Reon, en procés de legalització’, tot i que el titular correcte havia
de ser ‘L’Ajuntament de Tiana estudia si legalitza o no la graderia de l’auditori de Can Reon’. 

Un receptari recull els plats
típics de la gastronomia local 
MONTGAT4L’arròs a banda, el
pop amb patates i allioli, les fa-
ves de Sant Jordi o el rap alla-
gostat són alguns dels plats més
típics de la gastronomia de
Montgat. Ara bé, no tothom sap
ben bé com cuinar-los. Per això,
l’Ajuntament ha impulsat la
creació d’un llibre de receptes
montgatines, que ha titulat De-
lícies de Montgat. Una obra que
recull receptes fetes amb pro-
ductes de proximitat i que es pre-
sentava ahir a la tarda a la sala
Pau Casals de la biblioteca mu-
nicipal Tirant Lo Blanc.

El projecte ha estat subven-
cionat per l’Àrea Metropolitana
de Barcelona i ha comptat amb
la col·laboració d’una trentena de
persones, entitats, associacions
i professionals vinculats al món
de la restauració i de la cuina del
municipi. Per exemple, la pe-
riodista montgatina Núria de
José, que ha escrit el llibre, o la
cuinera i fotògrafa gastronòmi-
ca Ana Casanova, que ha creat
diverses receptes d’aprofitament
i ha fet les fotografies que acom-
panyen a cada un dels plats que
proposa el receptari.

Acte de presentació amb l’alcaldessa, Mercè Marin. Foto: Ajuntament
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Esports Bàsquet | El Bàsquet Femení Sant Adrià perd la categoria
Amb la seva derrota per 66-57 contra el CB Lleida del passat dia 25, el Bàsquet Femení Sant Adrià va
certificar el descens a Supercopa, la nova categoria del pròxim curs. El conjunt de Jordi Périz visitarà

demà el CB Maresme Boet Mataró 3 Viles, en la penúltima jornada del grup 2 de Lliga Femenina 2.

"Sempre he caigut molt a terra i
m'he donat mil cops, però quan
vaig agafar la pilota i vaig perdre
el control del genoll, sabia que
aquella vegada, a La Bastida i con-
tra l'AB Premià, era diferent. El
dolor era immens. Quan el met-
ge em va comunicar que m'havia
trencat el lligament encreuat an-
terior del genoll dret, em va cau-
re el món a sobre. Què passaria
amb el meu futur als Estats Units?
En aquell moment estava parlant
amb algunes universitats perquè
no tenia clar on jugaria i estu-
diaria, i no sabia si mantindrien
el seu interès  després de la le-
sió...", recorda, emocionada, Nu-
ria Barrientos (Barcelona, 1999),
alera del Lima Horta Bàsquet, de
Lliga Femenina Challenge.

L'estiu de 2016 va ser molt
dur per a la colomenca, que es va
operar i va perdre el seu avi En-
rique. Malgrat les pors i els dub-
tes, va aconseguir centrar-se en
la recuperació perquè la resta no
estava a les seves mans. Va jugar
el seu primer partit 10 mesos
després de l'operació.

Quan l'agost de 2017 va ater-
rar als Estats Units, no només es
va trobar amb un nivell molt su-
perior "i un joc més físic i intens"
al del Campionat de Catalunya
Interterritorial júnior amb el
Draft Gramenet, sinó que tam-
bé va haver d'adaptar-se a hàbits
i rutines completament dife-
rents: fer peses a primera hora
del matí i abans de les classes,
dinar de pressa i entrenar-se

moltes hores. Quan arribava a
l'habitació no podia més i treia
forces d'on fos.

"Veia els pavellons tan grans
i amb tanta afició, i pensava...
On m'han ficat? Els primers
mesos van ser molt durs també
perquè el meu anglès era molt
bàsic i no podia comunicar-me
bé. Cada dia o cada dos dies in-
tentava trucar a casa, però
m'empassava algunes coses per-
què no volia que els pares, l'Al-
berto i la Mari Ángeles, patissin",
s'obre Barrientos, eternament
agraïda a Nicole Murugarren,
Irene Vicente o Estefanía Ors pel
suport que li van donar.  

Després de la lesió, el seu ge-
noll "encara" no estava prou
musculat per a una competició
tan exigent com la NCAA D-1 i
a l'octubre, en un entrenament
de pretemporada, es va trencar
el quàdriceps. Un nou contra-
temps que va superar amb mol-
tes hores de treball i gràcies a la
confiança de les companyes i el
cos tècnic: "Vaig guanyar forta-
lesa mental i física".  

LA GESTIÓ DELS ERRORS
Als Estats Units, tant a Idaho Sta-
te University com a Washburn
University, va aprendre a ges-
tionar els errors. "A vegades
equivocar-me em feia mal i des
de llavors intento pensar que
les següents accions aniran mi-
llor. No pots entretenir-te en el
que ja ha passat", comparteix
aquesta graduada en Adminis-
tració i Direcció d'Empreses
(ADE) i Màrqueting, i amb un
MBA en Negoci. 

"La lesió em va ajudar molt a
créixer, pensar amb més calma

i valorar molt més cada partit.
Mai saps quan serà el teu últim
matx i sempre m'hi deixo l'àni-
ma", comenta la colomenca, que
al parquet es mostra com una ju-
gadora tranquil·la, intensa i se-
gura. Moltes vegades sembla
que domini l'escena.

Barrientos és equilibri o,
com a mínim, s'hi apropa. Està,
literalment, a tot arreu, anota i
agafa força rebots, la seva mit-
jana de pèrdues i recuperacions
és similar... És una jugadora
total amb marge de millora, un
gran futur i una lectura privile-
giada del joc, fruit d'haver estat
base gran part de la seva carre-
ra. Amb el temps i després de
molta feina invisible, li ha co-
mençat a agradar penetrar a
cistella. Al conjunt colomenc
llençava poc "i ho feia fatal", i ara
ha millorat "força" el seu tir.

"Mai la veuràs amb una mala
cara ni tindrà una mala actitud",

assegura Sergio Manzano, el seu
entrenador ara al Lima Horta
Bàsquet. "Em centro en el joc i en
intentar ajudar al màxim el meu
equip. Si et queixes o protestes al
col·lectiu arbitral, et descentres.
A més, les seves decisions s'es-
capen del teu control", enraona
abans de viatjar als seus inicis.

A l'escoleta del CB Santa Co-
loma i, en concret, al pavelló
Juan del Moral, on es feia l'ex-
traescolar de bàsquet de l'Esco-
la Les Palmeres, va viure les se-
ves primeres experiències com a
basquetbolista. Amb 9 anys va
arribar al Draft Gramenet: "Hi
havia un únic mini i sent del 31
de desembre era la més petito-
na de totes. Tenia companyes de
dos anys més que jo i, és clar, la
diferència de cossos era brutal.
Recordo que aquella mateixa
setmana em van comentar que
dissabte jugaríem un partit i
em va xocar molt perquè aca-

bava d'aterrar... Des d'aleshores
m'encanta el bàsquet".

El Draft Gramenet és i sempre
serà casa seva. És el club que li va
donar la primera oportunitat i on
ha estat gran part de la seva vida.
Va passar un any a infantil al Bàs-
quet Femení Sant Adrià: "Potser
no estava acostumada a aquella
exigència, i la situació em va su-
perar i no em va permetre gaudir.
Per això vaig decidir tornar al
Draft amb les companyes de
sempre, que continuen sent les
meves millors amigues".  

Aquesta temporada està sent
dura per al Lima Horta Bàsquet,
que ha patit contínues baixes
temporals o indefinides, com
la retirada d'Olga Ruano. "A ve-
gades no teníem prou rotació i
hem hagut d'unir-nos encara
més i afrontar les dificultats el
millor que hem pogut. Som un
grup molt sa que fa força activi-
tats fora. Avui anirem a sopar",
valora Barrientos.  

Els dos entrenadors que més
l’han marcat els va tenir al Draft
Gramenet. Juan Miguel Mu-
ñoz la va dirigir a mini i li va en-
senyar tècnica individual i que
"el bàsquet, a més de ser exigent,
pot ser divertit", i Rubén Bodas,
que "també va confiar moltís-
sim" en ella perquè "era petito-
na i primeta". "Ara em veus
alta [fa 1,80 metres], però fins
als 14 o 15 anys no vaig fer el
canvi", confessa.

Viu al dia. "No em genero
mai expectatives perquè poden
ser una finestra a decepcions
molt grans. Prefereixo deixar-
me l'ànima en el que faig i ja es
veurà què passa després", tanca,
convençuda, Barrientos.

Toni Delgado
SANTA COLOMA

Nuria Barrientos és l’equilibri
» Formada al Draft Gramenet i amb un breu pas per Sant Adrià, l’alera destaca al Lima Horta Bàsquet

» “La lesió em va ajudar a pensar amb més calma i valorar cada partit; mai saps quan serà l’últim”, diu

Nuria Barrientos, alera del Lima Horta Bàsquet. Foto: Toni Delgado
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Dagoll Dagom presenta el que serà l’úl-
tim espectacle de creació de la seva tra-
jectòria. La companyia torna a portar un
clàssic de la literatura catalana a la con-
temporaneïtat a través de la dansa, la
música i el teatre. L’alegria que passa, de
Santiago Rusiñol, es va estrenar al Tea-
tre Romea l’any 1898.

Al Teatre Poliorama de Barcelona.

Teatre

L’alegria que passa
Dagoll Dagom

“Un àlbum de transició entre el que érem
abans i el que ve”. Així defineix Joey C, un
dels sis membres de 31 FAM, el nou àl-
bum del grup, Bona fe (Delirics), segons
ha declarat en una entrevista concedi-
da a l’ACN. Aquest quart disc que acaba
de veure la llum és una aposta atrevida,
que barreja trap, dancehall, funk i R&B i
que promet ser un nou èxit.

Música

En la pel·lícula pòstuma d’Agustí Villa-
ronga, la Lola és la moderna i caòtica àvia
de l’Edgar i en Robert, que es va fer càr-
rec d’ells després de la mort de la seva fi-
lla. Ara tots tres viuen a l’extraradi de Bar-
celona i tot sembla normal. Però la Lola
ha entrat en un procés avançat d’Alz-
heimer i els nens decideixen fer-se càr-
rec d’ella amb enginy, amagant la malaltia.

Pelis i sèries

Loli Tormenta
Agustí Villaronga

Bona fe
31 FAM

Mey Rahola
El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) acull, fins al
22 de juny, l’exposició Mey Rahola (1897-1959). La nova fo-

tògrafa. Es tracta d’un recull de les imatges que va fer
aquesta artista nascuda a Lleó, que va ser una de les pri-
meres dones a fer-se un nom en el món de la fotografia

artística a l’Estat. L’auge de la seva carrera va ser entre
1934 i 1936, quan la seva afició va adquirir una dimensió
pública a través d’exposicions, premis i publicacions, tal

com diuen des de l’organització. Aquesta mostra s’emmar-
ca en el centenari de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya.

Si algú no necessita presentacions, aquesta és
Rosalía (Sant Esteve Sesrovires, 1992). La catala-

na més internacional es troba actualment de
gira per Amèrica amb el seu tercer disc, Moto-

mami, que tantes alegries li ha donat. Qui tam-
bé li dona moltes alegries des de fa tres anys és
el seu xicot, el cantant Rauw Alejandro. Per se-
gellar el seu amor de pel·lícula, els dos artistes

han publicat aquest mes de març el seu EP ple-
gats. Sota el títol RR, els cantants han compartit
amb el món tres noves cançons: Beso, Vampiros

i Promesa. Beso ha vist la llum acompanyada
d’un videoclip ben carregat de sucre i amb sor-
presa inclosa. Al final del vídeo, quan la música

deixa de sonar, apareix Rosalía emocionada i
mostrant un anell i la capseta on s’amagava el

símbol del seu futur matrimoni amb Rauw Ale-
jandro. Catalunya, tenim casament a la vista!

R O S A L Í AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una estrella internacional
Actualment està de gira per Amèrica

Famosos

Anunciar que es casa
Amb el cantant Rauw Alejandro

No es parla d’una altra cosa
Tothom té alguna cosa a dir sobre la parella

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

La història de la comissaria de Via La-
ietana és fosca i opaca. Una història
marcada per la por, el silenci i la impu-
nitat. Però avui la por queda enrere, el si-
lenci comença a trencar-se i la impuni-
tat es combat. Gemma Pasqual parla en
aquest llibre amb 22 dones que expli-
quen el que hi van viure i les seqüeles fí-
siques i emocionals d’aquell tràngol.

Llibres

Torturades
Gemma Pasqual

|Resident Evil 4
Leon Kennedy viatja a Espanya per fer front a una nova onada d’infectats

amb el virus zombi. Disponible per a PS 4 i 5, Xbox Series X/S i PC. 
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Viu en línia
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Viu en línia

CONSELLS PER VIURE MILLOR

REGULARITAT

La mida exagerada dels plats, sobretot si no són equilibrats,
és un dels principals factors de l’obesitat

EQUILIBRI

RACIONS

SEDENTARISME

E S T I L S  D E  V I D A

i PEDIATRIA

Hi ha molts tipus d’obesitat. Alguns són d’origen genètic o
bé un efecte d’algun altre problema fisiològic, però la
gran majoria dels casos, sobretot els que afecten els més

joves, tenen a veure amb els mals hàbits nutricionals. I aquests
són, precisament, els casos que es poden prevenir, i que s’han
de prevenir si volem evitar que els nens i els adolescents patei-
xin també obesitat quan siguin adults. 

L’obesitat és una malaltia cada cop més consolidada a la nos-
tra societat i que presenta molts riscos per a la salut, com la dia-
betis tipus 2 i les malalties cardiovasculars. Les autoritats sanità-
ries estan molt preocupades per l’augment d’infants i d’adoles-
cents que ja pateixen alguna d’aquestes malalties a conseqüèn-
cia del sobrepès i de l’obesitat. 

Associem aquest problema a una mala dieta, allunyada de la
dieta mediterrània clàssica, però l’assumpte és més complex. El
sedentarisme hi contribueix molt, per exemple. També alguns
hàbits que no ens resulten sospitosos, com ara l’alteració dels
horaris dels àpats o l’abús de determinats tipus d’aliments, com
els carbohidrats o els sucres.  

L’obesitat infantil es pot prevenir 

Saltar-se àpats, com l’esmorzar, és la principal raó
d’ansietat i d’afartaments, sobretot en adolescents  

Les claus

Tant a casa com a l’escola o a l’institut, els àpats 
han d’incloure sempre fruites i verdures

L’oci vinculat a les pantalles i la manca d’exercici físic 
són hàbits que multipliquen el risc de sobrepès
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